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Översiktskarta 
NATURRESERVATET 
SKALLABJÄRET 
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Hallands län * Reservat 
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Bilaga 2 

Översiktskarta 
NATURRESERVATET 
SKALLABJÄRET 
Falkenbergs kommun 
Hallands län 

---- Reservatsgräns 

Skala 1 :50 000 



Bilaga 3 

Beslutskarta 
NATURRESERVATET 
SKALLABJÄRET 
Falkenbergs kommun 
Hallands län 

---- Reservatsgräns 

Skala 1 :10000 
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Skötselplanekarta samt 
friluftsanordningar 
NATURRESERVATET 
SKALLABJÄRET 

t-VA:~_~ kommun 
Hallands län 

® 
® 

Parkeringsplats 
Informationsskylt N 

Strövstig ~ 
••• - Reservatsgräns l 

~~~_ Skala 1: 1 O 000 



Län: Halland 
Kommun: Falkenberg 
Objekt: Skallabjäret 
Riksreg nr: 

Skötsel Utförd åtgärd 
-omr.nr. 

Dokumentation av naturvårdsåtgärder 

Ar, Antal betesdjur, from - t om antal Kommentarer, åtgärdernas effekt, betestryck 
månad djurslag djurdagar mm 



Län: Halland 
Kommun: Falkenberg 
Objekt: Skallabjäret 
Riksreg nr: 

Skötsel-
område, Typ av åtgärd 
objekt nr 

1 

Granröjning 

P-plats 

Informationssky lt 

Strövstig 

2 

Utredning av kostnader och intäkter för naturvårdsförvaltningen 
Undantagen från fastställelse enligt 9 § NVF 

Kostnader 

Upprättad: 1996-11-15 

Intäkter 
Arbetskraftbehov i Investeringsbehov i kr Typ av intäkt Kr 
normaldagsverken (material, maskiner mm) 
Bå 1-5 Bå 6-10 Bå 1-5 Bå 6-10 Bå 1-5 

3 4 5 

1 1 

2 10000 

1 10000 

2 

Bå 6-10 
6 



Registeruppgifter 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn 

Kommun 

Socken 

Läge 

Kartblad 

Fastighet 

Naturvårdsförvaltare 

Markägare 

Gällande planer 

Nyttjanderätterlservitut 

Areal 

Landskapstyp 

Naturtypler 

Naturgeografisk region 
(NU B 1977:34) 

Skyddsmotiv 

Skyddsföreskrifter 
8§ NVL, allmänt 

Skyddsföreskrifter, 
produktiv skogsmark 

Tillträdesförbud 

Befintliga anläggningar mm 

Bilaga till länsstyrelsens beslut 1996-11-15 

Skallabjäret 

Falkenberg 

Askome 

x = 632543, Y = 131366 

Ekonomiska kartan se Ullared Se Okome 

Yngered 1:29 

Länsstyrelsen i Hallands län 

1,6 ha 

Skogslandskap 

Lövskog 1,6 ha 

10 Södra Hallands kustland 
11 Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika 
västsida 

Botaniskt, skogligt, zoologiskt, allmänekologiskt, 
kulturhistorikt 

Indispensabla, totala: 1-5, 7-10 
Indispensabla, partiella: 6 
Dispensabia: -

Lövskog Totalt 1,6 

1 (2) 
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Planerade anläggningar mm 

Skötselplan med 
åtgärdsprogram 

Inventeringar mm 

Bilaga till länsstyrelsens beslut 1996-11-15 

Parkeringsplats, informationsskylt 

I reservatbeslut 

Bäckström, H. m fl 1954. Instrument vid besiktning den 11 
maj 1953. Dokument från Kungl. Domänstyrelsen. 
Innehåller en förteckning över påträffade kärlväxter. 

Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper 
inom naturskyddade områden i Hallands län 1995. 

2(2) 
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DOMÄNVERKET , 
,.J 

V 
I \ \ "r~~ot 

Jägmästaren i 
Hallands revir 
Halmstad, T 01. 34~, . 

Ink. 3 O JUN. 1952 tU 
Överjågm. i Söffa di*. 

./. 

Till Kungl. Domänstyrelsen 

Stockholm . 

? 

Aberopande Kungl. Domänstyrelsens cirkulärskrivelse nr 

22/1945 får jag härmed föreslå att å närslutna utdrag av karta 

upprättad vid värdering år 1947 över kronoparkal Yngered med röd 

kantfärg markerat område skyddas för framtiden. Området_ som har 

en areal av c:a 1.25 ha, utgöres aV del av ägofigur 49 enligt för( 

näuulda skogskarta. 

Området, som i stort sett följer ryggen aven ås, är beväxi 

med oftast stamformig en, som här och var bildar slutna bestånd. 

Fläckvis är jordmånen mycket grund. Där jordmånen är djupare på-

träffas enar av ansenliga dimensioner. 

I de mera slutna enbestånden finnes en rik örtflora, där 

den eljest i Hallands sällsynta blåsippan är särskilt fram

trädande. 

Därest området skulle försättas i skogsårande skick, måste 

mycket dyrbara hyggesrensningar verkställas. 

Då området där jämte är otillgängligt beläget, anses ett 

bevarande av området som enreservat bofogat • 

. Halm~d d6:;,y/ o 1952 • 

. ~~4d~ 
• 

}Hans Hel1ichius} 
Sakord: ~w~~ 



DOMÄNVERKET 

Jägmästaren i 

H allands revir 
Halmstad, Tet.S4:l' 

utdrag aV 1947 års karta över 

kronoparken Yngered utvisand.e områd.e fÖl'e-

slaget att för framtiden skyddas . 

/ / ~ 

0Kola /:10000 
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Kopia 

S.1:465 
d.28/4 1954 
Föredragande: 
Carl Oldertz. 

Utdrag av protol{oll" hållet hos Kungl. domän· 
styrelsen i stockholm den 28 april 1954. 

Med överlämnande rör kännedom till vederbörande överjägmästare, 
Jägmästare och kronojägare av instrument" upprättat vid besikt
ning av f~d. byråchefen F. Aminoff och biträdande jägmästaren 
H. Bäckström den 11 maj 1953 av nedan angivna" av styrelsen freda· 
de område å kronoparken Yngered., Hallands revir, nämligen 
So 99 (styrelsens beslut den 16/10 1952, nr 8.1I:1018) finner sty. 
relsen skäl föreskriva" att i instrumentet föreslagen behandling 
Skall, oavsett vad därom angivits i f'örenämnda beslut, tillsvida.
re iakttagas. Som ovan. 

Enligt protoKollet: 

E.G. Bertil Dyberg 

Angå.ende naturvård. besiktningsinstrument i'<:Sr So 99, Hallands re
vir. 



Kopia 

S.I:465 
d.24/2 1954. 

• >;. " 

Instrument vid bes1KBl}t;~ ,~e~11 maj 1953 av~~11,~~P. ,. So 99 -
på kronoparken Yngered 1, .~s.k9Ul~ socken, Hallands llin.,. 1~ 

(I. '''~ 'J tJ. -~ .--' l. } " ' tI ,'. " . . f, ek "-- <- ,. 

Hallands. revir" vill-cet en11gt . .domänstyre1sens ,bes~t den 16 okto-
• ._'" ~~_.' ., .... '..~;.: '". ',,>: .!c',,,,, ... ,;; • ~_,,<', '-.."-,.J"t.~M· .• ,,--~-- ':. " '., 

ber 1952" nr S -.11 l ~Ol~ sJ..cp.ll~ tillsv1dare sk.yd~as.. " 
.';:' .• __ ,: ,i,.). :~l v <.:,,~~;,.t .. ~., (i" " • 

',' ." .' tv : 

Närvarande: F.d. byråchefen F. Aminor!. jägmästarenH·~/H~ll1.Chlu.sJ 

f.d.. jägmästaren W. Sjögren och biträdande jägmästarenjli~LBä.ck-· 

str<Sm. 

", . ,,'\ i " 

området.. som ingår i ett av kronan år 1948 genöm'J m~kblte< tBr:" " 
J' .+,.~.,_r~. ~'tl {\ .C: .. ~'.,' • 

värvat komplex, omfattar en ytv1dd av 1.6 ha och'!r' bi1äget'-pI " 
,',,' r-;"; 

en åsrygg med utsikt över Ätrans dalgång. ! 

Marken och vegetationen. De fläckvis ganska t~nna,l~~a, ,J9r4~tl6I'.n 

utgöras av stenbund~n# delv~s t>locJ;cig mo~äll på underl~,,;,"V,,:visp .. 
:, " , ,.:. <-t '\" , '>. • ;,,' , l •. ' '"~,O' \.. ,-. J }l .. ,; i: ,_,.:" \.,' ., .'. >" •• ,; _"·1.' . \. ,"'o "0-" ,. y~ •• " • 

svensk gnejs. .i.( '. , ,; .••.. ' ,:;, .;. : .. ' . \ 

~.,-1.: !'_ ; i '.- i:" : '~/ 

Området har tidigare utnyttjats som betes~~lf\m~fl h~\.~~~~. 
vuxit igen till en hart nin ogenomtränglig sn~sk:og.,:av,4l:~ehlilll4a 

... ,,' >;:" " "", ,.<,.,J ,~, 4"," <\,,,;,, '<,~ . <." "'< 

träd och buskar. Tätaenbuskage. varav många b1ot~"tQ;,~.,.k~1,tt6 
< •• J; .... ,'"J <~ •• ~ ",,~ , ,""." r.' ,,_ r ", , 

jämte brakvedsbuketter dominera. I träd- och bus~k11(tet.; 1ngå 1 . 
,.,' ; i,,1 .!<. o,' t" '" ~\ ""., "".....', . , 

övrigt bl. a. fågelbärsträd.. oxel.. rönn. ek, ,1~MI. kllbl';)a.l.: .gt'atU.. 
,:,:., '''. '.: .. ' _ h'" '." _."-. " '. l ._~ ". 

bentry" hassel och nypon. Gamla vresiga ngårta.l!~n;,90,l;l,;~y;.i~, 
kroniga Vildaplar" tidigare solitärer. nu hårt trängda av ·elen ;:,,' 

:. . , ... '.' ',' '.'~" .;,<." -'- "" v ' 

snabbt Skjutande undervegetationen. vittna om den h~,t+~et,{~~~ 
med vegetationen inom ett gammalt betesområde kan fijränår,as efter 

• , "'0' ',"'''''_ , 

betets upphörande. Området fareter en skarp kontrast .till,., M-· 
I .,J, ..•. , ' L.' < .' '.,' .' 

gränsande" av revirförvaltningen skogsplanterad.,mark.~~gt en 
: ,,\..;-, ~ ,. '", . '.:' ' ". _ .. " " ," , 

vid besiktningen av f.d. jägmästaren WaldemarSjijgren UPFättad 
• .' • '" •• "-. _. " ,_" • ,.~ o' ~. _ , 

växtförteckning iakttogos följande växter: ~ ':..i.;~, .. ,". : ,,~, j,.~ ~ .. , i .... ' 

(Nomenklaturen enligt "F6rteckning över Skandinaviens, ~v~t~r. ~ (ut-
• ';.' • > - ~",,' .d_, '_ _ -J., ... ' .' _ .~, , 

given av Lunds Botaniska Förening 1941.) , ,;'; d', ,'.' ~ 



Träs gch trädpIantor. 
Malus silvestrls e. 
Sorbus intermedia e. 

. , ;,:;~n-.;: 'att,fIPå1'-ia' :e. 
Prunus'i(äviunt!;~~ ;;;;','tbLL>,: "j 

,,,}, ... f r ., ~~.!~ ,- '1" l\'~- j ,,-. ~ • ~ /;~ -;.,~ "~~ 

··'!O(ltl'" 'plataoides:'$ .. "e, 

,"'" "', \ Quercms pett1ie a',Ja'~'-

Buskar. 

Viburnum Opulus 
Ribes ru'brum e. 

h.o.d. 

, "rtubuS ~:td~~S' .,': . 
R6Sa:"i$p~ 

'i"'; }uiamorusF~ahktlJ1~~'flkf~' 
., r (' ".> r ~ .'," " ' 4"~' .'-., ,.-. cdryius' AVe'll.aha: ~; .,,", 

AlDUS gluiinosa e. 
~:;"!A11~.L !',,~ v~~~l;";1~~ ~h.;;,'[: 

-.. J'tlfti-perus communis" rik!." delv" dom. 

Pi:P-~~~y~. Ap~:l $$:.',":, fI~ ~'; 11 'j 

Ris och örter. 

Ac~~,~,t~:j~a~~::tO~M~~;i_' 
SojJd~~rY~:t;g·~rf1!!c, 
H1eraci~ murorum 
Laatuca muralis 

. .1 .. 

Varoni ca Chamaedrys 
ilTrtet\tätis';eUfop~aYF,.,' ',:,:,. 

': . :;', , \. 

: ',", 
J.':._'. .:' tJl··j 

, • ~ " ' ~- ~ >~ " 
'. o", "- ,; ," ;;.. ~ _; ,< :t _",,' ., .• 

viiSälnrfun~:~M~trtiui6 i:tikl~# ':, döm;;; i ($~i;)ftäjplätEl~r' '-,: 
~ ~ -,-

Vaoc1nium V1tls-idaea 
Calluna vulgarls" e. fläckar 
JUiemaM/tf&påttcå~/~r1ki~"" " 
'!!dlåYpåfu$trUi~;:;e,~,,;t:, :': Jf',; 

'-Yf81a:;;R1v1:ritinå':c ,',,-
HypeJiifidurii cjle:rröråtfun)i) 
""",-~, ',,",,", 

(Je'råniunr:'s±lvat:taunJ' ' t 

Oxa1f$'lActit'6s~ •• 
potentll1a i:'å~e:6t'å ,; 'j,'" ,i 

Frågarfa: ~WJ'$'c'å ,: , 
, nulhls "säXat'f11s ; '., , . 
Lat~$ ·llriont~'S:' " 
e.,n,tail~ia 'måjal1s 

j.,. ; :. ~~ ~: , '. ." .. , r"· ,o,' ; " ' 

MU'anthelDUm ' b11'"ol:1um ',' 

Luzu1a. p1Iosa 
· ... c~e)t~~1tI$'torum ';: '<,i" 

Dasohampsla flexuosa 
Polypod1um vulgare 
Pter1dlum aqu1l1num 
Dryopterls splnulosa 

11 Fl11x mas. 

.; ~" o( 

: ... "0'(;" 

l.' :} i:, _,' 

". ~ " 

'; , 



Thely  pterf  s Pheqopteris 
I9 Dryop te r i a  

Ly copodium annot inum 

VS-d besiktningen utfgste s i g  j&p&starrrn &tt till Kungl. dorniiin- 
styrelsen, f6r  styrelsens p~6vnSng, inkomma med förslag- till ut- 

vidgning av amr&det till omfattning jWv?ll av ett f öster an- 
gränsands omr%be med r i k l i g  enbuskvegetation. D e t  f r i d l y s t  a om- 

r&et skulls utrn&kas $ marken j u l i k t  styre&sena beslut dan 36 
oktober 1952, 

Syftet  med fkidlysniwen &r att %t eftervi ir lden och för veten- 

skaplig forskning bevara e t t  ornr&.de av en vegetationstyp, som 
före ra t ionel l  skogsskdtseh InfGrande -tt sin psagel p& laxid- 
skapet. Omr&det, l&nat  h e l t  &t s i n  egen utveokling, kmmer givet. 
v i s  a t t  ytterligare förändras till sin typ och bör utgöra ett 
v&defuPlt objekt  för J;.irnfiJreoPse med de skogsgenarationer, som 

nu med s to r  energi &o under uppdragande. 

Behandli . Reservatet skall, tillsvidase,helt fredas för avverk- -----%i 
ning &&er v a r j e  ingrepp i övrfgt .  Stockholm den 24 februari. 

1954 
t I i  
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Kop:'i,a 

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN 

, /) tf;? ~/ «; i/(!> 
\:::// v /" 

S.IIf10l8 
d.16/10 1952 
F6:redragande : 
B. Kraepelien. 

Jägmästaren 1 Hallands rev1r~ 

So 99 Angående skyddande av ett omr4de bevuxet med en. delvis stam
:formig. på kronoparken Yngered i Askome socken och Hallands län. 

I Skrivelse till Kungi~'domänstyrelsen den 28 juni 1952. inkommen 
till styrelsen med yttrande av 6verJigmistaren den l juli samma 

år. har Ni avgivit törslag till skyddande av ett med delvis stam
tormig en bevuxet Oli'lråde på kronoparken:Vngered. motsvarande del 

av avd. 49 enligt 1947 ärs skogSkarta och innefattande en ytvidd 
av 1~60 ha. 

Nl har därvid a.nt6rt bland annat. 

OmrAdet. som 1 stort sett fölJde ryggen aven ås,: vore bevuxet 
med oftast stamformig en. som här och var bildade slutna bestånd • 

• - - I de mera slutna enbestån<len tunnes en rik 6rtnora. där 

den el.jest 1 Halland slillsynta blåsippan vore särsldl t framträdan

de. 

Domänstycelsen föreskriver att ovan angivna område skall tills

vidare så rttt miijli.gt bevaras v1dsln typ genom. bland annat. 
utriSJning av barr- och 16vskog, som kan triinga 1n i området och 
därvid bli till förtång för enbe~8tändets fortlevnad och vidare 

V 
utveckling. 

Området skall utmärkas på marken :1 enlighet med bestämmelserna 1 _ 

DRa .Ä.13:2, f3ärde stycket. varjämte uppgift om detsamma skall in. 



föras i register jämlikt föreskri:ft 1 DRS A. 13:2. tredje 
styc·ket. 

utdrag bifogas av gällande skogSkarta$ varå området utmärkts. 
Stockholm den 16 oktober 1952. 

Kungl. dodnstyrelsen 

Erik vI. HBjer 

E.G. Bertil Dyberg . 

./. 
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